ParsTech – Yazılım & Otomasyon Sistemleri

Kurumsal Bilgilerimiz
ParsTech - Yazılım & Otomasyon Sistemleri ailesi olarak, 2011 yılından beri kurumsal firma ve
işletmelere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Faaliyet alanları oldukça geniş olan ParsTech
sektöründe yaptığı işlemler ile her zaman rakip firmalarından bir adım önde olmayı başarmıştır.
ParsTech ailesinin şuan Türkiye genelinde +58 kurumsal firmaya hizmet vermektedir. Üretim ve
Hizmet sektörlerini kapsayan bu referanslar arasında kimya firmaları, ayakkabı üretim firmaları,
inşaat firmaları, turizm ve eğlence firmaları, çeşitli sanayi hizmetleri sunan firmalar, endüstriyel
mutfak üretim firmaları gibi birçok alanda üretim ve hizmet sağlayan firmalara çeşitli hizmetler
sunmaktadır. Tüm referanslarımızı ve yaptığımız projelerimizi web sitemizde bulunan
referanslarımız alanından inceleyebilirsiniz.

Web Adresi : www.parstech.com.tr
Mail Adresi : destek@parstech.com.tr
Ofis Adresi : 19 Mayıs Mah. Süleymaniye Cad. No:3/20 Samsun / İlkadım
Vergi Dairesi / Vergi No : 19 Mayıs / 6250661231
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TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön
bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları hizmetleri ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Satın alınan hizmetin sağlanmaması yada imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3
gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek
zorundadır.
SATIN ALINAN HİZMETİN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
4.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti teslim yükümlülüğü
sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
5.Hizmet teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak
kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise,
Alıcı, sözleşme konusu hizmeti 3 gün içerisinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
6.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmeti süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya
bildirilir. Alıcı, hizmetin iptalini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden
itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu
iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta
içerisinde aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
7.Alıcı, sözleşme konusu hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; arızalı, eksik, hatalı vb. problemli hizmeti
Satıcıya bildirerek düzeltmeleri hususunda bilgi verilmelidir.

